AaB Ishockey
Kort orientering om medlemsskab og kontingentforhold i AaB Ishockey
Med henvisning til klubbens vedtægter og kontingentcirkulære, opremses her nogle forhold som
medlemmer af AaB ishockey bør være bekendt med:
Du betragtes som fuldgyldigt medlem, når du har registreret dig via klubbens online system på
hjemmesiden og hermed også indbetalt kontingent.
Du er KUN medlem af AaB Ishockey og spilleberettiget, når din tilmelding og indbetaling er
registreret i klubbens system, og din status i SportsAdmin vil herefter blive aktiveret.
Spillere der ikke er registreret i systemet vil blive fjernet som aktive i SportsAdmin, og det vil derfor
ikke være muligt at deltage i træning og kamp, før et evt. udestående med klubben er afklaret
Kontingentet betales en gang årligt, og skal afregnes SENEST 14 dage efter sæsonens
standerhejsning ved tilmelding fra sæsonstart på is.
Der foreligger forskellige muligheder for reduceret kontingent:
 Er du studerende, kan du, på visse betingelser, opnå studierabat, forudsat at du kan
fremvise dokumentation på optagelse på studie i form af studieoptagelse eller SU-bevilling.
Bemærk at studierabat skal søges før HVER halvsæson. Benyt formular ”STUDIERABAT”,
hvis du ønsker at anmode om studierabat. Formularen kan hentes på vores hjemmeside,
og ud fra formularen kan du se, om muligheden kan anvendes af dig.
 Har du ældre søskende under 18 år, der spiller i klubben, kan der opnås søskenderabat. For
at få søskenderabat, skal du via klubbens onlinesystem tilmeldes gruppen søskenderabat,
inden du bliver tilmeldt på dit aktuelle hold. Der gives IKKE studierabat til spillere med
ældre søskende, der enten spiller på ungdomskontrakt eller ungdomsaftale.
 Bliver du skadet, eller kan du ikke deltage i træning og kampgrundet bortrejse i en periode på
mere end 8 uger, kan der ansøges om ”Aktivt medlemskab i hvile”. Det betyder, at du
overgår til en kontingentsats, der svarer til passivt medlemskab, men du kan som skadet
spiller fortsat deltage i klubbens tilbud. Benyt formular ”Kontingentændring grundet skade”
hvis du ønsker at anmode om reduceret kontingent som følge af skade eller pause.
Bemærk der er automatisk udløb på alle aftaler om ”aktivt medlemskab i hvile” pr. 30/4.
Såfremt man fortsat er skadet efter denne dato, og/eller til sæsonstart, skal man indsende
en ny anmodning.
 Endelig kan du stå i en situation, hvor du blot ønsker at ændre din medlemsstatus i klubben.
Det kan være begrundet i, at du ønsker at skifte aldersgruppe (typisk for begyndere, der
skal indsluses i den rigtige aldersgruppe), du ønsker at skifte fra aktivt til passivt
medlemskab eller fra passivt til aktivt medlemskab. I disse situationer skal du tage kontakt
til klubbens kasserer for hjælp til ændring af dit medlemskab.
Husk altid at meddele klubben, når der sker ændringer i din bopæl, telefonnummer eller emailadresse. Evt. ændringer foretages via klubbens onlinesystem ved brug af dit eget login.
Såfremt du ønsker at udmelde dig af AaB Ishockey, skal skriftlig udmeldelse fremsendes til
klubbens kasserer. Benyt formular ”Udmeldelse” via klubbens hjemmeside.
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Som aktivt medlem har du mulighed for at overvære Aalborg Pirates´s hjemmekampe. Vilkårene
for denne mulighed, er indbetalt kontingent hvorefter man skal afkrydses på en liste ved indgang til
de enkelte kampe.
Når du ønsker at komme i kontakt med klubbens kasserer, kan du ringe, sende mail eller anvende
postkassen i annekset. Postkassen tømmes ca. en gang om ugen, og modtaget materiale vil blive
ekspederet umiddelbart herefter.
Kontakt til Kasserer:
 Telefon 5124 3959 – træffetid: hverdag 17-19 / weekend 10-12
 E-mail: kass@aab-is.dk

Brug klubbens hjemmeside til at få oplysninger fra og om klubben. Her orienteres løbende om evt.
nye tiltag, ændringer, nyheder og opgaver for både klubben og medlemmerne.
Har du spørgsmål kan vi også anbefale at skrive til bestyrelsen på post@aab-is.dk og fremlægge
dit spørgsmål. Der vil som oftest blive reageret i løbet af kort tid.
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